
Zápis z jednání Rady 
Centra Mandala z. s.,  

se sídlem Loosova 356/13, 638 00 Brno, IČ 22768599 ,  
registrace u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. L 16048, ze dne 1. 1. 2014, 

datum vzniku 26. 10. 2011 
 
Přítomni:  
Zuzana Řezáčová Lukášková  
Monika Glogovská 
Klára Balášová 
 
Program:  

1. Zhodnocení prvního pololetí školního roku 2019/20 
2. Plán pro druhé pololetí školního roku 2019/20 
3. Jiné 

Dnešního dne 9. 12. 2019 byla svolána schůze Rady Centra Mandala z. s., jejímž 
programem bylo zhodnocení prvního pololetí a plán na druhé pololetí školního 
roku 2019/20.  
 
K bodu 1.  
V rámci prvního bodu zasedání rady bylo hodnoceno první pololetí školního roku 
2019/20.  
Školní rol tradičně zahájen dny otevřených dveří, výstavou představují výtvarné 
techniky nabízené v centru a účastí na Brněnských dnech pro zdraví. Současně 
byl spuštěn nový systém pro správu přihlášek, probíhalo jeho testování a návrh na 
úpravy, aby byl co nejvíce použitelný pro lektory i pro naše klienty. 
Dále probíhá probíhá revize centra s nastavováním orgboardu (sepisování 
směrnic, nastavování procesů, produktů a služeb). A v rámci digitální datové 
akademie byly zpracovávána data centra. Výstupem projektu je návrh na úpravu 
toku dat, datového modelu a práci s daty. Také byly udělány první grafy hodnotící 
naši činnost v Power BI na kterých budeme dále pracovat s naší novou 
dobrovolnicí Věrkou Benáčkovou. 
Pokračujeme ve spolupráci s firmou Proficio v nastavování marketingových 
aktivit. Zejména se zaměříme na nastavení mailingu a na co nejlepší využívání 
facebooku.  
 
K bodu 2.  



V rámci druhého bodu programu byl jednatelkou předložen plán na příští školní 
roku.  

• V lednu kampaň pro prodej on-line kurzu Rok s mandalou 
• V lednu až únoru hlasování v projektu Mandala dětem 
• Výstava Mandala dětem s dražbou (červen) 
• Dokončení orgboardu a revize centra a navržení návazných kroků 

 
Návrh byl jednomyslně přijat. 
 
K bodu 3. 
Jana Gajdošová na vlastní žádost vystoupila ze spolku. Rada centra tuto žádost 
jednomyslně přijala. 
Lukáš Havlíček nabídl Centru Mandala k odkoupení Mandalarii.com za 25.000,-. 
Rada koupi portálu jednomyslně odsouhlasila. 
 
Brně dne 9. 12. 2019 
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